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Graciencs a la contra

Òscar Mejías

La torratxa

La mala gent
Ernest Cauhé

S

Xavier, fundador de l’ONG gracienca Jin-Pa, al campament de refugiats de Gulledhalla, a Bylakuppe, al Tibet. Foto: Cedida

La generositat

J

in-Pa signiﬁca generositat en tibetà. I, segurament,
no podrien haver trobat un nom més indicat per a
la seva ONG. El Xavier i la Júlia són dos graciencs
que es declaren com a budistes convençuts, i amb
una relació estreta amb tot el que és el món tibetà.
Veient el gran patiment que generava el genocidi del poble tibetà, van prendre consciència de que calia fer alguna
cosa al respecte. Necessitaven fer alguna cosa per socórrer la gent que els havia traspassat aquella ﬁlosoﬁa de vida
que tant admiraven.
L’oportunitat va sorgir després de treballar colze a colze
amb el president honoríﬁc de la Casa del Tibet a Barcelona.
Ell els va oferir crear una associació per a treballar directament amb els campaments de refugiats tibetans, situats al
sud de l’Índia. Però es van trobar que havien de salvar un
obstacle: el poblat tibetà no funciona de la mateixa manera com des d’aquí ho entenem. Són un poble, per naturalesa, religiós. I això vol dir que totes les decisions importants
a prendre han de passar per les autoritats religioses de la
zona. La tasca de Jin-Pa, doncs, és la d’omplir els forats generats per les necessitats de la gent que habita en aquests
campaments.
Sabent les regles del joc, el Xavier i la Júlia van decidir
prioritzar l’apartat de la sanitat. És en aquest sentit que el
seu ajut en va centrar en obrir un dispensari, amb un metge i dues infermeres, al campament de refugiats número 5
de Gulledhalla, a Bylakuppe. La seva feina, al llarg d’aquests
anys, ha donat tal fruit que han estat capaços de construir

imulen no veure’t i respectar la llei.
Tenen cor fred i butxaca calenta.
Quan l’ocasió es presenta, despleguen les ales i ﬁxen l’objectiu. Qui els
ha deixat sortir del niu? Són la mala
gent.
Exhibint victimisme i bona educació, no els cal parlar ni entendre raons.
Nosaltres per sort, no som d’eixe món.
Són la mala gent.
Traﬁquen amb paisatges i amb bodegons. Van guarnits amb seda i de vint-iun botons. Habiten cases buides d’ànima i folrades d’or. Conviden a pastes
quan l’ocasió els convé. I mentrestant
estudien com s’ho poden fer per escombrar cap a casa, sempre, dia sí i dia
també. Són la mala gent.

El dia que el món giri,
en sentit oposat, o a
l’inrevés, ballarem
sobre la vostra tomba
una potabilitzadora al campament. I aquest és un fet importantíssim perquè, no només ha permès millorar l’entorn sanitari del poblat, sinó que també ha millorat el seu
desenvolupament econòmic, ja que els ha ajudat a tenir
suﬁcients beneﬁcis com per aconseguir pagar una tercera
part de la carretera que ara porta ﬁns al campament. Fins i
tot, els recursos de la potabilitzadora han ajudat a que durant la tardor del 2017 arribés llum al poblat.
Però, tot i aquesta evolució, la seva feina no ha acabat.
Després de tant de temps, i trobant-se amb un poblat amb
bones condicions higièniques, el Xavier i la Júlia creuen
que ja ha arribat el moment de fer un pas endavant i aplicar aquest projecte, que ha funcionat de manera tan excellent, a un altre campament. És per això que de cara a ﬁnals
d’any, o a principis del 2020, tenen planiﬁcat instal·lar una
segona potabilitzadora a un altre campament de refugiats
que ho necessiti. El cicle torna a començar.
Per portar-ho a terme compten amb la quota dels socis,
que ajuda a pagar els professionals mèdics, i amb la venda de material artesanal a les ﬁres a Barcelona. És per això
que cada Sant Jordi els podem trobar a la seva parada de
Passeig de Gràcia explicant la seva tasca i recollint suports.
Suports necessaris per als refugiats, per a una nova potabilitzadores, per construir les carreteres, per acabar els claveguerams, per poder comptar amb els metges i infermeres, i per seguir oferint generositat. Perquè Jin-Pa signiﬁca
generositat. I si el Xavier i la Júlia no són generositat, que
baixi Buda i ho vegi.
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Als negocis immobiliaris s’hi senten
com a peix a l’aigua. Diuen que és la llei
del més fort. Si ens fan perdre el nord,
hauran vençut. Per això cal cridar als
quatre vents: esma, esperança, força,
sou la mala gent.
El dia que el món giri, en sentit oposat, o a l’inrevés, ballarem sobre la vostra tomba. El cafè i les pastes, per després. Us farem saber a cau d’orella, no
ho digueu a ningú, que aquesta vida és
un miracle, malgrat vosaltres, malgrat
el tuf. Cors corcats, ments despreciables, voldria ser ben vehement: els homes som bons per naturalesa, us arrencarem com la malesa. Perquè sou molt
mala gent.
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